แผนปฏิบตั งิ านประจาเดือน มิถุนายน 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
วันที่
ภารกิจงาน
1 ติดตามการจัดเวทีที่ 1 โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
1 จัดทารายงานผลสรุปการดาเนินงานแปลงใหญ่
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
1
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

1

กลุ่มเป้าหมาย

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

2 จัดทารายงานผลสรุปการดาเนินงานแปลงใหญ่
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
3

ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
งานเอกสารและหนังสือราชการ
4 ดูสถานทีเ่ ตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี
4 ประชุมวางแผนการทางานประจาสัปดาห์
อบรบถ่ายทอดโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2561

5 ติดตามการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตปรับปรุงดินกรด
5 เก็บข้อมูลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพือ่ การฟืน้ ฟูอาชีพ
ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ปี 2560
5 มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร
โครงการเพิม่ ศักยภาพผลผลิตภายใต้พนที
ื ก่ ารบริหารจัด
การนา ปี 2561
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรสามัคคีโพธิป์ ระทับช้าง
เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
อบรมถ่ายทอดโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
6
ผลิตข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2561

เก็บตัวอย่างผัก โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพ
7 การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 กิจกรรมปรับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
7 ตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผัก
7 รับการติดตามนิเทศงานจาก เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก
ติดตามโครงการศูนย์บม่ เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน
นางขวัญกมล จันทร์มาทอง

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง

ณ วัดวังหินแรง ต. สานักขุนเณร อาเภอดงเจริญ

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

เจ้าหน้าที่ทกุ คน

สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ทกุ คน

บริเวณบึงสีไฟ
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ
ทุกกลุ่ม

อาเภอทับคล้อ

นางสาวพรวิภา รักษธรรม

อ.ดงเจริญ และ อ.บางมูลนาก
นางสาวเจนจิรา ทาระนัด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) นางสาวอารีนาถ กุณที
ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) นายสุชิน ฉิมไทย
ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสามัคคีโพธิป์ ระทับช้าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสามัคคีโพธิป์ ระทับช้าง

อาเภอวังทรายพูน

6 จัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้
ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2561
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับจังหวัด (PW)
6 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ PW
ติดตามช่วยเหลือวาตภัยอาเภอบึงนาราง

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอารีนาถ กุณที

อ.สามง่าม

สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

4 ตามระบบ T&V

5

สถานที่
ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน
ณ วัดหนองปลาไหล ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ณ วัดหนองปลาไหล ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน
อ.สามง่าม

ตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก

ผู้ประสบภัยอาเภอบึงนาราง

อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

นางสาวอารีนาถ กุณที

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

นางมาริสา จันทร์สนิท

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

นางมาริสา จันทร์สนิท

นางฉวีวรรณ นันทารมย์

นางสาวพรวิภา รักษธรรม
นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง

อ.เมืองพิจิตร อ.สามง่าม และ อ.วชิรบารมี

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง

สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
อาเภอบึงนาราง

เจ้าหน้าทีท่ กุ คน
ทุกกลุ่ม/ฝ่าย
นายอนันต์ ตั่นฉ้วน

กลุ่มผักแปลงใหญ่ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง

ตลาดเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง

เจ้าหน้าทีท่ กุ คน
ทุกคน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวเจนจิรา ทาระนัด

นางสาวจอมขวัญ ยกศิริ

วันที่
8
8
8
8

ภารกิจงาน
อบรมถ่ายทอดโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2561
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาสัปดาห์
วิทยากรโรงเรียนเกษตรกร
ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

9
10
11 รับการตรวจติดตามงานของนายกรัฐมนตรีฯ
11 ปฏิบตั ิงานสานักงาน
12 อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ติดตามและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
พืนฐานทุง่ โคราช
12 เตรียมการประกวดศจช.และศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด
อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ
13 จัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์
แมลงวันผลไม้
ประกวด ศจช.และศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด
14 อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ
14 ประกวด ศจช.และศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด
15 อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
15 ติดตามการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะฯ
15 ประกวด ศจช.และศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่
อาเภอดงเจริญ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรวิภา รักษธรรม

ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

Young Smart Farmer จังหวัดพิจิตร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืนบ้านโคราช

Young Smart Farmer จังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม

ต.ไผ่รอบ อ.โพธิป์ ระทับช้าง

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง

อ.บึงนาราง และ อ.โพทะเล

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง

ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
อาเภอบึงนาราง

นายสุชิน ฉิมไทย
เจ้าหน้าทีท่ กุ คน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางฉวีวรรณ นันทารมย์
นางเหรียญทอง ชัยสุวริ ัตน์
เจ้าหน้าทีท่ กุ คน

สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ตาบลวังทับไทร อ.สากเหล็ก

Young Smart Farmer จังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรอาเภอตะพานหิน
Young Smart Farmer จังหวัดพิจิตร

อบรมถ่ายทอดโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
15
ผลิตข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2561

อ.ทับคล้อ และ อ.ดงเจริญ
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรอาเภอตะพานหิน
อ.สามง่าม และ อ.เมืองพิจิตร
อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง
อาเภอวังทรายพูน
อ.โพทะเล และ อ.ตะพานหิน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางเหรียญทอง ชัยสุวริ ัตน์
นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง
นางสาวเจนจิรา ทาระนัด
นายเกษม อนุพนั ธ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางเหรียญทอง ชัยสุวริ ัตน์
นายเกษม อนุพนั ธ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวอารีนาถ กุณที
นายเกษม อนุพนั ธ์

นางสาวอารีนาถ กุณที

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง นางสาวเจนจิรา ทาระนัด

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง นางสาวเจนจิรา ทาระนัด

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง นางสาวเจนจิรา ทาระนัด

อาเภอโพทะเล

นางสาวพรวิภา รักษธรรม

สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ทกุ คน
เจ้าหน้าที่ทกุ คน

อาเภอดงเจริญ
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก

นางสาวอารีนาถ กุณที
นางเหรียญทอง ชัยสุวริ ัตน์
นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

อ.สามง่าม และ อ.วชิรบารมี
อ.เมืองพิจิตร และ อ.ตะพานหิน
อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง
อาเภอเมืองพิจิตร
อาเภอเมืองพิจิตร
อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง

นายสามารถ เดชบุญ
นายสุชนิ ฉิมไทย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวอารีนาถ กุณที
นางมาริสา จันทร์สนิท
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายอนันต์ ตัว่ ฉ้วน
นายเกษม อนุพันธ์

อาเภอสามง่าม

นางสาวพรวิภา รักษธรรม

อ.โพทะเล และ อ.บางมูลนาก
อ.ทับคล้อ และ อ.ดงเจริญ
วัดศรีสุทธาวาส หมู่ 11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

นายสุชนิ ฉิมไทย
นายสามารถ เดชบุญ
ทุกกลุ่ม

16
17

18 ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร KM
งานเอกสารและหนังสือราชการ
19
19
19
20

ติดตามการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะฯ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
จัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V) ทีม 1

20
20
20
20
20

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V) ทีม 2
ติดตามโครงการศูนย์บม่ เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ติดตามการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะฯ
ติดตามงานงานขึนทะเบียนเกษตร
ติดตามโครงการศูนย์บม่ เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
อบรมถ่ายทอดโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2561
นิเทศงานอาเภอตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 2
นิเทศงานอาเภอตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม ๑
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ

20
21
21
21

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง

อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง

นางสาวเจนจิรา ทาระนัด
น.ส.สุกัลยา นาคเพ็ง
น.ส.ปริฉตั ร พฤษวรรณ
นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ นางเขมจิรา หมอกมืด

น.ส.เจนจิรา ทาระนัด(เลขาฯ)
นายวรัญญู พิสฐศาสน์(เลขาฯ)

นางสาวอารีนาถ กุณที

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

เผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

นายเกษม อนุพันธ์
นายอนันต์ ตัว่ ฉ้วน

นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ นางเขมจิรา หมอกมืด
น.ส.สุกัลยา นาคเพ็ง
น.ส.ปริฉตั ร พฤษวรรณ

นางมาริสา จันทร์สนิท (เลขาฯ)
นางศิริพร โปร่งเจริญ(เลขาฯ)

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุม่ อารักขาพืช

กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วันที่
21
21
21
22
22
๒๒
๒๒
22
22
๒๓
๒๔
25
26
26
27
27
28

ภารกิจงาน
ตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผัก
ติดตามการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะฯ
อบรมโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
พิธเี ปิดศูนย์บม่ เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ติดตามการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะฯ
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V) ทีม๒
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V) ทีม๑
วิทยากรโรงเรียนเกษตรกร
อบรมโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง

ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร (PM)
ติดต่อขอรับชีวภัณฑ์
ติดตามงานงานขึนทะเบียนเกษตร
จัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้
งานมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง
29 ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน(MM)
29 งานมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง
30 งานมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มเป้าหมาย

อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง

สถานที่
ตลาดเกษตรกร
อาเภอสามง่าม
จังหวัดระยอง
อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง
อาเภอวชิรบารมี
อาเภอวังทรายพูน,สากเหล็ก
อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง,บึงนาราง
ต.ไผ่รอบ อ.โพธิป์ ระทับช้าง
จังหวัดระยอง

ผู้รับผิดชอบ
นางขวัญกมล จันทร์มาทอง
นายสุชิน ฉิมไทย
นางสาวปริฉัตร พฤกษะวัน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสุชิน ฉิมไทย
นายสุชนิ ฉิมไทย
นายสามารถ เดชบุญ
นางขวัญกมล จันทร์มาทอง
นางสาวปริฉัตร พฤกษะวัน
ทุกกลุ่ม

นางสาวเจนจิรา ทาระนัด
อาเภอบึงนารางเจ้าภาพ

นางสาวนาทิพย์ วงเงิน

นายเกษม อนุพันธ์
นายอนันต์ ตัว่ ฉ้วน

นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ นางเขมจิรา หมอกมืด
น.ส.สุกัลยา นาคเพ็ง
น.ส.ปริฉตั ร พฤษวรรณ

ทุกกลุ่ม
นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง
นางมาริสา จันทร์สนิท

นางสาวเจนจิรา ทาระนัด

นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง

นางสาวเจนจิรา ทาระนัด

อกม.และ YSF

สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ศทอ.พิษณุโลก
อ.วังทรายพูน
ตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก
สวนชมน่าน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

อกม.และ YSF

ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สวนชมน่าน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ
นางศิริพร โปร่งเจริญ

อกม.และ YSF

สวนชมน่าน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

นางศิริพร โปร่งเจริญ

นางศิริพร โปร่งเจริญ

นางมาริสา จันทร์สนิท

เผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

เผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง(เลขาฯ)
จอมขวัญ ยกศิร(ิ เลขาฯ)

